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Og jeg er fullt viss
på dette, at han som
begynte en god gjerning
i dere, vil fullføre den
inntil Jesu Kristi dag.
Fil. 1,6
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» Kontakt

» Leder

Med Guds Ord til folket
Indremisjonsforbundet Sør
Postadresse: Pb. 166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Spangreidveien 366,
4521 Lindesnes
Tlf. 38 25 83 80
E-post: sor@imf.no
Giro nr.: 3138.25.32573
Vippsnr.: 110518

Jeg følger en del med i nyhetsbildet. Jeg leser aviser, følger med
på sosiale medier og får et lite
inntrykk av hva som rører seg, og
hvordan vi møter hverandre i debatter og når uenigheter oppstår.

Kretsstyre: Arild Fjeldskår,
Marilyn Sørensen, Wenche Slimestad,
Øystein Persson, Arne Arnesen,
Magne Havaas, Jonny Stensland og
Eivind Kittang (vara)

I stadig større grad synes jeg å se
tendenser i retning av harde ord,
mobbing, nedsettende karakteristikker, latterliggjøring og mistenkeliggjøring. Vi er opptatt av at barn
ikke skal mobbe, men et sted henter
de kanskje sine inntrykk fra. Muligens kan det være at de ser på oss
voksne. Hva slag forbilde er jeg, i så
måte?

Konfirmasjon:
Ingunn Holm

tlf. 414 74 676

Vielse:
Jørgen Tønnessen
Frank Rott

tlf. 916 20 744
tlf. 412 26 036

Dåp og begravelse:
Kontakt kretskontoret
Kretsleder:
Ragnar Ringvoll

tlf. 404 44 545

Administrasjonsleder:
Anita Stensland, at.stensland@imf.no
Ungleder:
Anette B. Stensland tlf 99597546
(permisjon)

Forkynnere:
Åge Nygård (permisjon) tlf. 416 75 610
Jørgen Tønnessen tlf. 916 20 774
Ingunn Holm
tlf. 41 47 46 76
Marie Hornnes (permisjon) tlf. 970 36 215
Edvard Foss
tlf. 907 23 688
Barne- og ungdomsarbeider:
Anne Rita Nilsen
tlf. 911 10 996
Audnastrand leirsted
Adresse: Spangreidveien 366,
4521 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80
Bankkonto.: 3138.25.32573
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,
tlf. 94 85 32 92
E-post: audnastrand@imf.no
www.imf-sor.no/audnastrand
Kvinatun Leirsted
Daglig leder:
Tina Haddeland tlf 91193306
Adresse: Krågelandsveien 43,
4473 Kvinlog
Bankkonto: 3138.25.32573
E-post: kvinatun@imf.no
www.imf-sor.no/kvinatun
Tilsluttet: Indremisjonsforbundet
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Jesus er ikke bare vår Frelser, men
også vår veileder og forbilde. Vi har
mye å hente ved å lytte til han. Til
og med på krevende områder kunne
han bruke seg selv som eksempel.
«Kom til meg, alle dere som strever
og har tungt å bære, så vil jeg gi
dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær
av meg. For jeg er saktmodig og
ydmyk av hjertet, så dere skal finne
hvile for deres sjeler.» Matt 11.28
Det er sjelden våre ord som avgjør
om vi er ydmyke. Det er måten vi
opptrer på som oftest avgjør det. I
Ordet ovenfor møter vi Jesus som
Frelseren. Kom til meg…… Det var
hans saktmodighet og ydmykhet
som førte Han til korset for deg og
meg. Der døde han for våre synder.
Men Han etterlot seg også et eksempel i måten vi møter hverandre på.

Han vasket føttene til disipler som
kranglet om hvem som var størst i
Guds Rike. Han vasket føttene til en
som forrådte Han. Han vasket føttene
til en som bannet på at Han ikke
kjente Jesus. Han vasket føttene til de
som rømte fra Han i Getsemane. Og
Han gjør dette med en oppfordring til
oss i dag.
Joh. 13,16: «Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal
også dere gjøre.»
Vi er mange som har valgt å følge
Jesus. Og vi bærer i oss de samme
egenskapene som disiplene hadde.
Når vi da ikke rent fysisk vasker hverandres føtter, kan vi gjøre det med
ord. Løfte hverandre opp og møte
hverandre med forståelse – også når
vi er uenige.
Jesus lærte oss ydmykhet og oppofrelse for andre mennesker. Joh. 13, 14:
«Når jeg som er Herren og mesteren,
har vasket deres føtter, da skylder
også dere å vaske hverandres føtter.»
Betyr så dette at vi ikke kan se ulikt
på ting, eller være uenige. Jo, selvsagt kan vi det. Det er måten vi møter
hverandre på, jeg berører i dag.
Jesus har kalt oss til å være lys og
salt. Det koster, og vi kan oppleve å
møte liten forståelse for mange av
våre standpunkter. Likevel har Bibelen en klar oppfordring til oss, og det
er å være sannheten tro i kjærlighet.

I Johannes 13 kan vi lese om Jesus
som ved inngangen til påskehøytiden bøyer seg ned og vasker disiplenes føtter.

Og når det gjelder uenighet mellom
kristne, vil de som står utenfor alltid
se etter følgende kjennetegn blant
troende: Se hvor de elsker hverandre.

Hvem var det han vasket føttene til?
Jo, det var de Han hadde utvalgt til å
følge etter seg.

Ragnar

Aktiviteter «

COVID 19 SITUASJONEN.

Dette skjer

Disse linjer skrives samme dag som regjeringens nye regler for
coronatiltak bekjentgjøres. Reglene gjelder fra 20. januar og så lenge
det er behov for dem.
Arrangementer (vanlige møter) bør utsettes eller avlyses.
Dersom et arrangement likevel må avholdes: Maks 10 personer.
Vanlige smittevernregler overholdes.
Personer fra flere kommuner kan ikke samles.

MARS

NYTT OG SVÆRT VIKTIG:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som
normalt, og unntas fra anbefalinger om 1 meters avstand når det er
nødvendig for å drive med aktiviteten. Dette gjelder også arrangementer
der barn/unge samles i kristen regi. Vanlige smittevernregler må
overholdes. De som samles, må være fra samme kommune.

gjennomføres.

Leirer, kvinneweekend og
formiddagstreff er avlyst.
Det er en liten mulighet for
at formiddagstreffet på
Kvinatun 17. Mars kan
Følg med.

Det betyr:
Alle barne- og ungdomslag kan samles lokalt på vanlig måte.
Vi oppfordrer lokale ledere til å ta kontakt med Tina Haddeland
for å få andaktsholder.
Leirene fram til påske avlyses da vi ikke kan ikke samles
fra flere kommuner.
Ta kontakt med kretskontoret om dere har spørsmål.
BIBELKURSET PÅ MOSBY.
Det ble ikke arrangert i år, men er utsatt et år.
Talere og sangkrefter som skulle være med i år,
har sagt ja til å være med neste år.
Ragnar

VÅRUTLODDNINGA
10 APRIL 2021

I disse tider er det usikkert om vårutloddninga blir
gjennomført. Loddsalget går sin gang uansett, og vi får
en grei inntekt til ImF Sør sitt arbeid. Ønsker du kjøpe lodd,
men loddselgeren har ikke dukket opp. Ta gjerne kontakt
med kretskontoret tlf 38 25 83 80 så skrive vi lodd på deg.
Betaling til kontonr: nr 3138 25 32573 eller
vippses 504970
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» GF 19

Dersom Herren ikke bygger huset,
arbeider byggningsmennene forgjeves.
Dersom Herrren ikke vokter byten,
våker vekteren forgjeves.
Salme 127,1

GF 19. Orientering om prosessen.
På ImF Sør sitt årsmøte i oktober, ble
det enstemmig vedtatt at kretsen skal
være med i prosessen GF. 19. Den tar
sikte på å se om vår organisering er
optimal med tanke på å nå ut til ufrelste mennesker. Blir misjonskronene
benyttet på en god måte. Kan arbeidet organiseres på en annen måte i
dag, enn hva vi har gjort tidligere.
Følgende personer er med i prosjektgruppa:
Ragnar Ringvoll (leder), Anita Stensland, Tina Haddeland, Marilyn Sørensen, Jarle Stakkeland, Trond Osestad.
Gruppa har avholdt to møter. I tillegg
deltar vi i et læringsopplegg tilrettelagt for prosjektet. Det er fint å være
i en gruppe hvor man kan få lov å snu
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steiner, se ulikt på ting, men samtidig
møte hverandre med forståelse. Gruppen
er enige om at dette er et spennende arbeid.
I de to møtene vi har gjennomført, har vi
jobbet med et spørsmålsskrift som blir
sendt ut til lag, foreninger, forsamlinger
og enkeltpersoner. Der tar vi utgangspunkt i dagens arbeid og stiller spørsmål
som går konkret på arbeidet vi driver.
Svarene vil bli evaluert, og vil komme tilbake med informasjon om hva vi avdekker.
Vi har planlagt flere møter, og vi kommer til å snakke med personer med ulikt
ståsted og interesser.
Covid 19 situasjonen gjør seg gjeldende

i dette arbeidet også. Mye forpurres
og settes på vent. Det kan være at
prosessen blir noe forsinket, men det
vil vi informere om når vi vet
mere.
Dersom du har tanker om
arbeidet og måten vi driver
vårt arbeide
på, er du velkommen til å
ta kontakt med den av
oss i gruppa du ønsker
å snakke med.
Ragnar

Oswald «

Oswald gjør forarbeid.

Slik ser blomsterbedene ut etter at Oswald
har stelt godt med de hele sommeren.

Takk Osvald
Audnastrand leirsted har i mange år fått
skryt for sine fantastiske blomsterbed.
Mange sier mye fint om stedet, men
kommentarene ender som regel opp
med at blomsterprakten får beundrende
blikk. Mange frivillige er årsak til det. Fra
blomstene anskaffes, til de står i jorda,
blir beundret i all sin prakt, før de tas opp
og høsten og vinteren gjør sitt inntog. Vi
har sett mennesker som kommer inn på
stedet kun for å beundre blomsterprak-

ten. Særlig imponert er de over det runde
bedet midt mellom de tre internathyttene

hører til blant de som har lite fokus på
egen person. Derfor er det ekstra kjekt
for oss å få takke deg på denne måten.

En av de vi har lyst til å takke for dette
arbeidet, er Osvald Korsvik. I flere år har
han gått om somrene på Audnastrand og
vannet, luket og pleid blomstene som de
skulle være hans egne. Dette på tross av
ganske høy alder. Vi er dypt takknemlig
for arbeidet du har lagt ned, Osvald. Du
har vært utrolig hjelpsom og trofast. Du

Osvald har bodd en del år på Vigeland,
men har nylig flyttet til Jørpeland, der
han nå bor nær i nærheten av sin datter.
På vegne av oss alle i ImF Sør: Tusen takk,
Osvald.
Ragnar
Indremisjonsrøsten 1 2021
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» Ivar Nesland 75 år

Det skjedde 6. januar i år. Da rundet
den trauste venndølen en stor milepel.
Denne mannen som kan gjenkjennes
ved: Jesustrygghet, tjenersinn, omsorg,
en smittende latter og godt humør.

På få linjer er det vanskelig å gi et
rettferdig bilde av alt det han har gjort,
men har prøvd å beskrive han kort
nedenfor i følgende roller, slik jeg har
sett han.

ImF Sør, Audnastrand leirsted, Torridal
fellesforening, julemessa, vårutlodningen og Vikeland bedehus har vært
arbeidsfellesskap hvor Ivar har vært lett
å se. Enten gjennom oppgaver han har
sagt ja til, eller som tilhører.

Leirlederen: Forbildet for barn og
unge. Av alt som er viktig, er Jesus det
viktigste.

Ivar og hans kone Magnhild har et
tjenersinn av de sjeldne. Sjelden nei
når de blir spurt – enten sammen eller
hver for seg. Utallige turer er det blitt
til Audnastrand. Lerstedet har vært en
arena for Ivar i mange år. Hans navn
er å finne i ulike protokoller helt siden
oppstarten av leirstedet i 1969.
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Humor: latteren og humøret. Du går
aldri sur fra Ivar. Det er rett og slett
umulig. Han ler og han skøyer. Mange
ganger har jeg sett Ivar stå krokbøyd, le
høyt og inderlig, slå seg på låret og si:
«Nei, bær’ åkke.»
Stolt morfar til tre herlige barnebarn:
Maren, Hans Ivar og Markus.

Dugnadsmannen: Hvis jeg kan oppgaven, så gjør jeg det med glede.

Troen: Ivar hviler i troen på Jesus. Det
er nok det som Jesus gjorde.

Tjenersinnet: Det er en stor oppgave å
få tjene ved bordene.

På vegne av ImF sør gratulerer vi deg
med jubileet, Ivar. Takk for alt du har
gjort gjennom mange, mange år. Takk
for vennskap og brodersamfunn. Vi
ønsker deg alt godt og Guds gode velsignelse over dager som kommer.

Styrer, utvalg og råd: Jeg er gjerne
med, hvis jeg ikke tar plassen fra noen.
Ivar har aldri vært opptatt av å bli sett,
men utrolig flink til å se andre.

Ragnar

Andakt «

Seierherren Jesus Kristus
Han viste seg som seierherre... Kol. 2.15.
AV: ØYSTEIN PERSSON

En seiersscene vises for oss i dette
verset. Vi ser en motstander som har
måttet kapitulere. I det kapitulasjonen er et faktum, stiger lederen for
den tapende part fram i fronten for
sine tropper og de avleverer sine våpen. Deretter avleveres også nøklene
(selve herskesymbolet) til byporten
(Åp.b 1.18) Fienden har tapt makten,
seierherren har erobret nytt land –
nøklene er seiersbeviset.
Dette verset stiller oss overfor et stort
spørsmål: Ble denne striden utkjempet på korset? Det er vel slik en oftest
får inntrykk av. La oss nå dele noen
vers som kaster lys over denne sannhet.
«Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved
navn, du er min» Jes. 43.1.
Merk deg nøye ordstillingen her. Hva
hendte først? Var det kallet til å bli
gjenløst – eller selve gjenløsningen?
Jo, gjenløsningen! Til folket sitt forkynner Herren gjennom profeten: Jeg
har gjenløst deg. Forsoningens grunn
er allerede lagt. Men ennå var ikke
Golgata et faktum.
Når ble da nådens grunnvoll lagt? 2.
Tim.1,9: «Han er den som har frelst og
kalt oss med et hellig kall….» Igjen ser
vi at frelsen Gud HAR GJORT FERDIG, den kaller han oss inn til. Javel,
tenker du. Men da Paulus skrev disse
ord, var det over 30 år siden Jesus
døde på korset. Da må det jo være på
Golgata frelsesgrunnen ble lagt?
Vi leser videre: « Han gjorde det ikke

etter våre gjerninger, men etter sin egen
rådsslutning og nåde, den som han gav
oss i Kristus Jesus…» Når tid? På Golgata? Nei, der ble den ikke gitt.

korset og den tomme grav er åpenbart.

Når tid da? FRA EVIGHET AV. Vidunderlige Gud. Da Adam ble skapt, lå allerede
forløsningsverket ferdig hos Gud. «Frelsen hører Herren til» sier Guds ord (Sal.
3,9) Da Sønnen gav Faderen sitt JA i
Guds råd - til å ta på seg en tjeners skikkelse, bære våre synder fram for Gud og
gå i døden for syndere og således kjøpe
oss fri med sitt blod - fra det øyeblikk lå
forsoningens grunn ferdig hos Gud.

Han viste seg å være den han var
etter løftet. Ingenting kunne stoppe
han i sin lengsel etter å frelse slekten. Den ondes makt og hans allierte
ble knust da Kristus steg fram i sin
kraft og herlighet som Guds Lam –
dog i tjenerskikkelse.

Likesom Gud skapte Adam til å leve i og
nyte et fullkomment skaperverk, slik ble
syndere frelst for å leve og vandre i et
fullbrakt frelsesverk. Dette verk har Gud
alene tatt det hele og fulle ansvar for.
«DET GJORDE GUD».
Denne frelsen ble første gang proklamert
overfor slangen – Satan – i Edens hage:
«Han (Kristus) skal knuse ditt hode….» 1.
Mos. 3,15. Fra det øyeblikk visste satan at
han hadde tapt.

«Han viste seg som seierherre»!

Andre bibeloversettelser sier: «Han
triumferte over dem». Det som hadde vært skjult fra evighet av, og som
profetordet viste skygger av, ble nå
åpenbart: Guds frelse i Kristus Jesus.
Han triumferte som seierherre på
korset og i oppstandelsen gikk Han
sin triumfmarsj. Så gjelder også profeten Jeremia sitt ord til deg som
leser disse linjer: «Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.»
Må vi alle kunne si med gamle Simeon: «Mine øyne har sett din frelse.»

I tiden fram til Jesus ble opphøyet på
korset, kunne Satan kun forsøke å hindre
Jesus (kvinnens ætt) å fullføre sitt verk.
Sitt tap led Satan da løftet ble gitt og det
samme løftet åpenbarte en nådig Gud
for syndere. 2. Tim. 1.10 sier: «Nå er denne
nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu
Kristi åpenbaring>». Det var før, men den
var ikke åpenbart.
De gammeltestamentlig troende så fram
til Han som skulle komme. De så kun
skygger av det som skulle komme. Tenk,
nå er nåden åpenbart. Jesus, Frelseren,

Indremisjonsrøsten 1 2021
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» Reiserute

Reiserute for februar og mars 2021
Er du leder for et lag eller forening og vil ha besøk av oss
– ta kontakt med oss på epost: sor@imf.no eller tlf. 38 25 83 80.
Nils Kåre Strøm
04.03
Røyknes
Arne Arnesen
28.02
Frikstad
21.03
Sira
Edvard Foss
03.02
Spind
09.02
KVS BYGLAND
11.02
Flekkefjord jr.ving,
jente guttelag og inpuls
12.-14.02 Lista møtehelg
17.02
Frikstad bibeltime
18.02
familiesamling Flekkefjord
24.-28.02 Moi møteuke
02.03
Øvre Sirdal
03.-07.03 Mosbymøteuke
09.03
KVS BYGLAND
10.03
Bibeltime Randesund
18.03
Flekkefjord jr.ving, jente
guttelag og inpuls
Jørgen Tønnessen
03.- 05.02 Eiken
10.-14.02 Eiken
16.02
Ålefjær
17.02
Kvinatun Formiddagstreff
17.02
Storekvina
21.02
Mosby
21.02
Tonstad
03.03
Spind
09.03
Sira nattverd
11.03
Tonstad
12.-14.03 Berøa langåker Møtehelg
16.03
Eie bedehus
17.03
Kvinatun formiddagstreff
Ingunn Holm
03.02
Audnastrand Form.treff
16.02
KVS BYGLAND
21.02
Sira
28.02
Flekkerøy
03.03
Audnastrand form.treff
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14.03

Stallemo

20.03

Basar Sira

21.03

Mosby

11.03
17.03
18.03

Kongetorsdag
Vigeland Yngres
Jr.ving, jente-guttelag
og inpuls Flekkefjord

Tina Haddeland
11.02

Kongetorsdag

12.02

Tonstad yngres

14.02

Mosby allesammenmøte

16.02

Remehaugen kystbarnehage

17.02

Kvinatun formiddagstreff

19.02

Hægebostad yngres

20.02

TRAFO Tonstad

04.03

Lyngdal ya

08.03

Konsmo Yngres

11.03

Jr.ving, jente-guttelag
og inpuls Flekkefjord

17.03

Kvinatun formiddagstreff

19.03

Fredagsklubben og Sira Inpuls

Ragnar Ringvoll
02.02

Flekkefjord

03.-07.02 Møteuke Sira med Øystein P
07.03

KVÅS

14.03

Tonstad

21.03

Vikeland

Carl Otto Tønnessen
14.02
Åseral
Espen Ripegutu
14.03
Flekkefjord
Kåre Flottorp
14.03
Frikstad
Andrè Heradstveit
14.02
Stallemo
14.03
Åseral
Aud Karin K. Ringvoll
12.-14.02 Grovane møtehelg
21.02
Konsmo
Tor Andre Haddeland
28.02
Stallemo
02.03
Ålefjær

Janet Penne
07.03

Familiegudstjeneste Alleen

14.03

Reme Familiesamling

Anne Rita Nilsen
03.02

form.treff Audnastrand

03.02

Å barnemøte

05.02

Hægebostad Yngres

09.02

Kvås Yngres

10.02

Jentelaget Liknes

17.02

Flekkerøy Yngres

18.02

Lyngdal Ya

01.03

Maksgjengen

03.03

Form.treff Audnastrand

03.03

Å barnemøte

08.03

Valand YA (Stjernen)

09.03

Kvås Yngres

Koronasituasjonen
er i stadig endring, møter
og andre arrangement kan
plutselig avlyses. Det kan skyldes
endring i smittevernregler, eller at
sentrale personer havner
i karantene, blir syke, og av
den grunn ikke kan erstattes
på kort varsel.
Vi ber folk følge med.

Be for

«

Be for:
Torgeir Skrunes
12.-14.02 Fjotland indremisjon
Øistein Persson
05.-07.02 Møteuke sira med Ragnar
18.02
Gyland
28.02
Hægebostad
02.03
Flekkefjord
Stig Løland
21.02
Flekkefjord
Frank Rott
17.03
Hægebostad

GF19 prosessen
Dette er en viktig og nødvendig
prosess som kan få store betydninger
for arbeidet videre.
Be for prosessen som foregår
i hele organisasjonen

Ansatte i kretsen

Magne og Oddbjørg Havaas.
07.03
Sira

En del av de ansatte er permittert.
Be for de.

Jørn og Wenche Slimestad
28.02
Kvinesdal

Andre er i fare for å bli permittert.

Gordon Klungland
26.02
Årsmøte Sira

Be for de som må ta disse
vanskelige avgjørelsene

Audun Hjellvik
11.-15.02
Konsmo møteuke
Tommy Greibesland
28.02
Grovane
Per Gunstein Nes
12.-14.02 Farsund møtehelg
Bildøyteam:
24.-28.02 møteveke Sira, ungdom

BURSDAG, FAMILIESELSKAP MM
I disse korona-tider står leirplassene ledige.
Hvis du ønsker å samle familie og venner,
men det lar seg ikke gjøre hjemme….
Hva med å leie Kvinatun eller Audnastrand.
Som utgangspunkt, kr 1000 pr sal/dagligstue.
Det må tas hensyn til smittevernregler som
gjelder for tidspunktet.
Ring til
Kvinatun, Tina 91193306
Audnastrand, Anita 38258380
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» Gaver

Foreningsgaver november og desember 2020
Kretsen bankkonto 3138 25 32573
Rosseland Kristelige forening....... 5.600
Nomeland bedehus........................... 2.588
Hægebostad Indremisjon.............. 18.000
Bakke Indremisjon........................... 10.000
Røyknes Misjonslag............................. 1.700
Eiken Indremisjon............................ 27.000
Fjotland Misjonslag...................... 3.570,25
Reme Kvindeforening...................... 9.800
Reme bedehus.................................... 2.500
Storekvina bedehus........................... 2.350
Snik bedehus......................................... 1.705
Randesund Indremisjon................ 10.000
Kvås Yngres.......................................... 5.000
Kvås Indremisjon................................ 3.000

Mosby Indremisjon..................... 12.984,88
Stallemo bedehus............................... 4.030
Flekkerøy bedehusforsamling.. 19.426,43
Rødberg bedehus.............................. 731,25
Farsund Indremisjonsforening...... 5.300
Farsund Kvinneforening................... 2.380
Lista Indremisjon............................... 12.000
Spind Indremisjon........................ 2.300,64
Lyngdal bedehusforsamling....... 40.000
Finsland bedehus................................ 2.464
Gyland Indremisjon.......................... 15.000
Tonstrad Indremisjon...................... 10.000
Liknes Kvinneforening (mars)....... 3.000
Spangereid Bedehus ........................ 6.223

Audnastrand
Søsteringen, Audnastrand............. 6.000
Farsund Audnastrandforening...... 2.770
Kvinatun
Flekkefjord Indremisjonsforening..21.055
Fast Givertjeneste
Imf Sør..................................................... 118.116
Audnastrand ....................................... 3.300
Kvinatun................................................ 6.900

	
  

Alle kan BE:

Jeg/vi tegner Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr. …………… i
Jeg/vi ønsker å betale med:

mnd.

AutoGiro

kvartalet

halvåret

året

Tilsendte giroblanketter

Jeg/vi ønsker å gi testamentarisk gave, send informasjon.

Bønn er en av de viktigste tjenestene
i arbeidet. «Be om at det må åpnes en
dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi
hemmelighet». Kol. 4:3

Mange kan GI:

Jeg/vi ønsker å abonnere på Indremisjonsrøsten, for kr. 250,- pr. år + evt. gave.
Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året.

Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut
forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi
slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke
med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad
giver». 2. Kor. 9:7

Navn:...........................................................................................................................................................

Noen kan GÅ:

Adresse:.....................................................................................................................................................

Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn
som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre
er deres føtter som bringer fred som bringer
et godt budskap». Rom. 10:15

Postnr:..................... Sted: .......................................................................................................................
Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør, Pb 166, 4521 Lindesnes
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Annonser «

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

KTD.NO as
Kjell T. Dypedal

SPRENGNING GRAVING MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

KONSMO
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RETURADRESSE:
Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166
4524 Lindesnes

VIS KJÆRLIGHET TIL ALLE
La kjærligheten være uten hykleri!
Avsky det som er ondt!
Hold dere til det som er godt!
Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet,
vær fremst i det å vise de andre ære!
Vær ikke trege i å vise iver, vær brennende i Ånden og tjen Herren!
Gled dere i håpet, vær tålmodig i trengselen og fast utholdende i bønnen!
Del ut til de hellige som trenger,
Legg vinn på gjestfrihet!
Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke!
Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter!
Ha det samme sinn overfor hverandre!
Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave!
Vær ikke selvkloke!
Gjengjeld ikke noen ondt med ondt!
Legg vinn på det som er godt overfor alle mennesker!

Rom 12,9-17

Indremisjonsforbundet Sør er inne i en spennende tid, som så mange andre
i disse koronatider. Ønske du å gi en ekstra gave, kommer det godt med.

Vipps: 110518 • Kontonr: 3138 25 32573
Ønsker du å bli fast giver, og få skattefradrag på din gaver,
ta kontakt med kretskontoret sor@imf.no eller tlf 38 25 83 80

